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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ ฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจใช้เป็นคู่มือใน

การใช้งานบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ซึ่งครูผู้สอนได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์น้ีขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 4  หน่วยการเรียนรู้ การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น  

บทเรียนออนไลน์น้ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียน
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาเรียน นักเรียนที่ไม่เข้าใจบทเรียน และนักเรียนที่ขาดเรียนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้บทเรียนนอกเวลาเรียนด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งในบทเรียนออนไลน์จะประกอบด้วยเน้ือหา เช่น ข้อความ/ตัวอักษร ภาพน่ิง วิดีโอ ใบงาน/
กิจกรรมฝึกทักษะ แบบทดสอบ กระดานสนทนา/ติดต่อสอบถาม ตัวอย่างผลงานครูและนักเรียน ฯลฯ 
เป็นต้น ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายและเร้าความสนใจมากกว่าสื่อรูปแบบอื่น นอกจากน้ียังส่ งเสริมการ
ตอบสนองในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละบุคคล 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการ
ท าผลงานวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ค าแนะน าในการประเมินคุณภาพของการใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทุกด้านเป็นอย่างดี ผู้จัดท าหวังว่า
คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์น้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการใช้งาน
บทเรียนออนไลน์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าจะขอน าไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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 คู่มือกำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง กำรผลิตวีดิทัศน์และภำพยนตร์ส้ัน 

  
 

คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือส าหรับครู นักเรียน และผู้ที่สนใจได้
ศึกษาก่อนใช้งานบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น เพื่อให้สามารถเข้าศึกษา
บทเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และใช้บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  

    บทเรียนออนไลน ์
 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 4  หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเน้ือหาบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ ภาพกราฟิก วิดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ ช่วยให้
นักเรียนที่ไม่เข้าใจเน้ือหา ขาดเรียน สามารถศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติกิจกรรม และติดต่อสอบถามครูผู้สอน
นอกเวลาเรียนได้ตลอดเวลา 

 
  คุณสมบัติในกำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์ 

 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติดังน้ี 
 ระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Window7 
 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 1.0 GHz 
 หน่วยความจ า (RAM) 512 MB ขึ้นไป 
 ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 x 768 Pixels และค่าสีที่ High Color 16 bit ขึ้นไป 
 มีระบบเสียงแสดงเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้ 

2. โปรแกรมสนับสนุนการท างาน 
 โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ PDF เช่น Acrobat Reader , Foxit Reader เป็นต้น 
 โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ เช่น Windows media player, Gom Player, KMPlayer เป็นต้น 

3. อุปกรณ์ต่อพ่วง ล าโพงหรือหูฟัง 
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า 128 Mbps 
5. อุปกรณ์การสื่อสาร : สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และไอแพด 
6. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) มีคุณสมบัติดังน้ี 
 โปรแกรม Internet Explorer V.8 ขึ้นไป 
 โปรแกรม Google Chrome V.33 ขึ้นไป 
 โปรแกรม Mozilla Firefox V.30 ขึ้นไป 
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  ค ำแนะน ำกำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์ 
 

1. วัตถุประสงค์ของบทเรียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและช่วยให้นักเรียนที่ไม่
เข้าใจบทเรียน ขาดเรียน สามารถศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียนได้ตลอดเวลา 

2. ลักษณะของบทเรียน 
บทเรียนออนไลน์น้ีพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนักเรียน

สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ศึกษาเรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
3. โครงสร้ำงเนื้อหำบทเรียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แบ่งเน้ือหาบทเรียนออกเป็น 7 เรื่อง คือ 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 
2. ขั้นตอนการผลิต 
3. การเตรียมการผลิต 
4. การเขียนบท 
5. การด าเนินการผลิต 
6. การก ากับภาพ 
7. การตัดต่อ 

 4. โครงสร้ำงของบทเรียน 
1. แนะน ารายวิชา 
2. แนะน าการใช้งานบทเรียน 
3. บทเรียนแต่ละเรื่องจะประกอบด้วยโครงสร้างที่เหมือนกัน คือ 

3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
3.2 หน้าแรกของเร่ือง ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และ

สาระการเรียนรู้ 
3.3 เน้ือหาบทเรียน ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพน่ิง วีดิทัศน์ และสื่ออื่น ๆ 
3.4 ใบงาน / กิจกรรมฝึกทักษะ 
3.5 แบบทดสอบระหว่างเรียน 
3.6 แบบทดสอบหลังเรียน 
3.7 กระดานสนทนา 

4. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
5. ผลงานครู/นักเรียน 
6. ผู้พัฒนาบทเรียน 
7. บรรณานุกรม 
8. ติดต่อสอบถาม 



 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น                                                         3 

        คู่มือกำรใช้งำนส ำหรับนักเรียน 
 

การใช้งานบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี  

 
   

  กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนักเรียน 

 

 1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังน้ี  
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น ปากกา ปากกาลบค าผิด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  

2. กระบวนกำรเรียนรู้ นักเรียนต้องเตรียมสิ่งต่อไปน้ี  
 สมุดเพื่อท าใบงาน 
 สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานบทเรียนออนไลน์ หรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ครูผู้สอน

ก าหนด 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของนักเรียน เช่น Gmail, Hotmail 
 บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักเรียน 
 หูฟัง 
 ไมโครโฟน 

3. กำรติดต่อครูผู้สอน 
 ในชั้นเรียนนักเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนขณะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
 นอกเวลาเรียนนักเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนได้ที่เมนูกระดานสนทนา 

 
  บทบำทของนกัเรียน 
 

1. ศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจ 
2. ศึกษาค าแนะน ารายวิชาให้เข้าใจ 
3. ศึกษาเมนูการใช้งานในหน้าจอแรกของบทเรียนออนไลน์ 
4. นักเรียนอ่านค าแนะน าการใช้งานบทเรียนให้เข้าใจ 
5. นักเรียนควรศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ทุกเร่ืองให้เข้าใจ

ทั้งน้ีเป้าหมายของการเรียน คือ นักเรียนต้องบรรลุวัตถุประสงค์น้ันๆ 
6. นักเรียนควรศึกษาเน้ือหาการผลิตรายการวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้นทุกเร่ืองด้วยความต้ังใจ 

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บทเรียน และปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ปรึกษาครูผู้สอน 
7. นักเรียนควรศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน 
8. นักเรียนควรท าใบงาน / กิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละเรื่องจากความเข้าใจของตนเองให้ครบทุก

เรื่องเพื่อประโยชน์ของนักเรียน สอบถามครูผู้สอนเวลามีปัญหา 
9. นักเรียนควรต้ังใจในการท าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
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  ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

1. นักเรียนเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.krucomdoy.com 
2. ศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ให้เข้าใจ 
3. นักเรียนศึกษาข้อมูลรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ ที่

เมนู “แนะน ารายวิชา” 
4. ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าแรกบทเรียนออนไลน์ 
5. เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยการสมัครสมาชิกหรือใช้ชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านที่ครูผู้สอนก าหนด 

6. ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน แบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ จากน้ันคลิก
ตรวจค าตอบ 

7. เข้าสู่เน้ือหาเร่ืองที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์  ให้นักเรียนศึกษาผล
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระส าคัญ ให้เข้าใจ 

8. ศึกษาเน้ือหาเร่ืองที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ ให้เข้าใจ เมื่อศึกษาและ
ท าความเข้าใจเน้ือหาน้ีแล้ว คลิกปุ่ม “ไปหน้าถัดไป” 

9. ท าใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ ลงสมุดส่งครูผู้สอน 
10. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ โดยอ่านค าชี้แจงให้เข้ าใจ ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความต้ังใจ 

และสอบถามครูผู้สอนเวลานักเรียนมีปัญหาตลอดเวลา 
11. ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ โดย

อ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องของการตอบแบบทดสอบ จากน้ันคลิกตรวจ
ค าตอบ 

12. ศึกษาเน้ือหาเร่ืองที่ 2 เร่ืองที่ 3 เร่ืองที่ 4 เร่ืองที่ 5 เร่ืองที่ 6 และเร่ืองที่ 7 ตามล าดับ โดย
ศึกษาและปฏิบัติในแต่ละเรื่องเหมือนกับเน้ือหาเร่ืองที่ 1 

13. ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แบบปรนัย จ านวน  30 ข้อ  โดยอ่านค า
ชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนตรวจค าตอบ จากน้ันคลิกตรวจค าตอบ 

14. นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ในเมนู “กระดานสนทนา” 
15. นักเรียนสามารถศึกษา / เรียนรู้เน้ือหาเพิ่มเติมได้จาก เมนู “แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม” หรือจาก

เคร่ืองมือ Search Engine ทั่วโลก 
16. เมื่อไม่ใช้งานบทเรียนออนไลน์ควรคลิกออกจากระบบทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 

http://www.krucomdoy.com/
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  กำรเข้ำสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ 
 

การเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มีวิธีการดังน้ี  

 

1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เพื่อเข้าเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ โดยสามารถ
เลือกใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ตามความเหมาะสม เช่น 

 
Internet Explorer 

 
Mozilla Firefox 

 
Google Chrome 

 

ภาพที่ 1 แสดงโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 
 

2. พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต ์(URL) ของบทเรียนออนไลน์ คือ http://www.krucomdoy.com  ตรงช่อง 
Address Bar ของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงที่อยู่เว็บไซต์ของบทเรียนออนไลน์  http://www.krucomdoy.com 

 

 3. เข้าสู่หน้าแรก (Homepage) ของบทเรียนออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าหลัก (Homepage) ของบทเรียนออนไลน์ 

พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ 

http://www.krucomdoy.com/
http://www.krucomdoy.com/
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  ส่วนประกอบของหน้ำแรกบทเรียนออนไลน์ 
 

 เมื่อเข้าสู่หน้าแรก (Homepage) ของบทเรียนออนไลน์จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังน้ี  

 

 

ภาพที่ 4 แสดงส่วนประกอบของหน้าแรก (Homepage) บทเรียนออนไลน์ 
 

1. ส่วนหัวของหน้ำ (Page Header) แสดงชื่อบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การผลิตวีดิทัศน์และ
ภาพยนตร์สั้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงส่วนหัวบทเรียนออนไลน์ 

 

2. เมนูหลักหรือลิงค์ (Navigation Bar) เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ภายในบทเรียน  

 

 
 

ภาพที่ 6 เมนูหลักหรือลิงค์ (Navigation Bar) ของบทเรียนออนไลน์ 

        

 ส่วนหัวของหน้า
(Page Header) 

 เมนูหลักหรือลิงค์ 
(Navigation Bar) 

 แถบข้าง (Side Bar) 

 ส่วนของเน้ือหา 
(Page Body) 

 ส่ วนท้ าย ของ
เว็บ (Page Footer) 
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  หมำยเลข 1  คือ เมนูหน้ำหลัก เมื่อคลิกจะกลับสู่หน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ 

  หมำยเลข 2  คือ เมนูแนะน ำรำยวิชำ เมื่อคลิกจะแสดงหน้าแนะน ารายวิชา 
คอมพิวเตอร์ 4  ประกอบด้วย ข้อมูลรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้  

 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าแนะน ารายวิชา  

 

หมำยเลข 3  คือ เมนูแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม เมื่อคลิกจะแสดงหน้าแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 

 

หมำยเลข 4  คือ เมนูผลงำนครู/นักเรียน เมื่อคลิกจะแสดงตัวอย่างผลงาน
ครู/นักเรียนในการผลิตรายการวีดิทัศน์และภาพยนตรสั้น เว็บไซต์ http://www.youtube.com/piyadanai1 
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ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างผลงานครูและนักเรียน (Youtube Channel) 

 

หมำยเลข 5  คือ เมนูผู้พัฒนำบทเรียน เมื่อคลิกจะแสดงข้อมูลผู้พัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ฯลฯ  

 

 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าผู้พัฒนาบทเรียน 

 

หมำยเลข 6  คือ เมนบูรรณำนุกรม เมื่อคลิกจะแสดงรายละเอียดของเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 

 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าบรรณานุกรม  
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หมำยเลข 7  คือ เมนูติดต่อสอบถำม เมื่อคลิกจะแสดงหน้าที่ใช้ส าหรับ
ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การ
ผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าติดต่อสอบถาม 

 

หมำยเลข 8  คือ ช่องการติดต่อสื่อสารของครูผู้สอนในรูปแบบสื่อสังคม
ออนไลน์ ประกอบด้วย http://www.facebook.com/piyadanai.w,  https://youtube.com/piyadanai1, 
https://www.instagram.com/krucomdoy, https://krupiyadanai.wordpress.com  

  

 3. แถบข้ำง (Side Bar) เป็นส่วนที่อยู่ด้านซ้ายของบทเรียน อาจจะใช้เป็นเมนูหลักหรือเมนูย่อย
ของบทเรียนก็ได้ ซึ่งในหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์น้ีจะเป็นส่วนที่เข้าสู่บทเรียน การสมัครสมาชิก และ
การศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงแถบข้าง (Side Bar) ของบทเรียนออนไลน์ 

http://www.facebook.com/piyadanai.w
https://youtube.com/piyadanai1
https://www.instagram.com/krucomdoy
https://krupiyadanai.wordpress.com/
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 4. ส่วนของเนื้อหำ (Page Body) ใช้แสดงเน้ือหาของบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ 
ภาพกราฟิก วิดีโอ และอื่นๆ 

 
ภาพที่ 14 แสดงส่วนของเน้ือหา (Page Body) บทเรียนออนไลน์ 

 

 5. ส่วนท้ำยของเว็บ (Page Footer) เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้า แสดงข้อมูลชื่อผู้พัฒนา
บทเรียน การติดต่อผู้พัฒนารูปแบบ E-Mail และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงส่วนท้ายของเว็บ (Page Footer) บทเรียนออนไลน์ 
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  วิธีกำรเข้ำใช้งำนบทเรียนออนไลน์ 
 

 วิธีการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น มีวิธีการดังน้ี  

 

 1. สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานบทเรียนออนไลน์ โดยคลิกปุ่ม  จากน้ันกรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วนแล้วกด  หรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ครูผู้สอนก าหนดให้ 
 

 
ภาพที่ 16 แสดงการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์  

 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงหน้าสมัครสมาชิก 

 

หากนักเรียนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเข้าใช้งานบทเรียนได้จนกว่าจะได้รับการ
อนุมัติจากครูผู้สอน 
  

 คลิกสมัครสมาชิก 

 

คลิกสมัครสมาชิก 

กรอกข้อมูล 
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2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งได้รับอนุมัติการใช้งาน หรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ครูผู้สอน

ก าหนด จากน้ันคลิ๊กปุ่ม  

 

 
ภาพที่ 18 แสดงการเข้าสู่บทเรียน 

  

 หากนักเรียนไม่ได้รับอนุมัติการใช้งานจากครูผู้สอน หรือ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดง
ข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 19 แสดงข้อความแจ้งเตือนชื่อผู้ใช้ยังไม่ได้รับการอนุมัติการใช้งาน  

 

 
ภาพที่ 20 แสดงข้อความแจ้งเตือนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 

 

 3. เมื่อได้รับการอนุมัติการใช้งานจากครูผู้สอนหรือป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่หน้า
หลักของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 

  

คลิกเข้าสู่บทเรียน 

พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหสัผ่าน 
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  ขั้นตอนกำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์ 
 

 เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบบทเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าหลักของบทเรียนออนไลน์ ซึ่งมี
ขั้นตอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์ ดังน้ี 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงหน้าหลักบทเรียนออนไลน์ 
 

1. ศึกษำค ำแนะน ำกำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์ 
 ให้นักเรียนศึกษาค าแนะน าการใช้งานบทเรียนให้เข้าใจ เพื่อให้การใช้งานบทเรียนออนไลน์มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นล าดับขั้นตอน  เมื่อศึกษาเสร็จให้คลิกปุ่ม  

 

 
ภาพที่ 22 แสดงหน้าแนะน าการใช้งานบทเรียน 

 

คลิกเพ่ือท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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2. ท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน 
 ก่อนที่นักเรียนจะลงมือท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน นักเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 
 2.1 อ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ 
 2.2 ลงมือท าแบบทดสอบด้วยความต้ังใจ ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนทุกคร้ังก่อนจะส่งแบบทดสอบ 

 2.3 หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อส่งแบบทดสอบ หาก

ต้องการยกเลิกการท าแบบทดสอบและเริ่มต้นท าแบบทดสอบใหม่ให้คลิกปุ่ม  

 

 
ภาพที่ 23 แสดงหน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  

 

 2.4 เมื่อคลิกตรวจคะแนนแล้ว จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้ทราบผลการทดสอบ ให้คลิกปุ่ม  

 

 
ภาพที่ 24 แสดงการแจ้งเตือนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  

 

 2.5 หากนักเรียนต้องการทราบผลการประเมินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
ให้คลิกที่เมนูหลักด้านซ้าย เลือก แบบทดสอบก่อนเรียน 

2.1 

2.2 

2.3 
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ภาพที่ 25 แสดงผลคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  

 
3. ศึกษำเนื้อหำเร่ืองท่ี 1 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวีดิทัศน์และภำพยนตร์สั้น 
 เมื่อท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่เน้ือหาเร่ืองที่ 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ให้นักเรียนปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี  

 

 3.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของเน้ือหาเร่ืองที่ 1 ให้เข้าใจ 

จากน้ันคลิปปุ่ม  เพื่อเริ่มต้นศึกษาเน้ือหาเร่ืองต่าง ๆ ในบทเรียน 

 

 

ภาพที่ 26 แสดงหน้าแนะน าเน้ือหาเร่ืองที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ 
 

 3.2 ศึกษาเน้ือหาเร่ืองที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ ตามล าดับขั้นตอน โดย
เน้ือหาแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ ฯลฯ หากศึกษาและท าความเข้าใจเน้ือหา

แล้ว ให้คลิปปุ่ม  เพื่อศึกษาเน้ือหาเร่ืองอื่นต่อไป 

เมื่อศึกษาและท าความ
เข้าใจเน้ือหาแล้วให้ 
คลิกปุ่ม “ไปหน้าถัดไป” 

 

ศึกษา 

แจ้งผลการทดสอบ คลิกดูผลการทดสอบ 
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ภาพที่ 27 แสดงหน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 1 เรื่องย่อยที่ 1 ความหมายและลักษณะของวีดิทัศน์  

 

 
ภาพที่ 28 แสดงหน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 1 เรื่องย่อยที่ 2 ประโยชน์ของวีดิทัศน์ 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงหน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 1 เรื่องย่อยที่ 3 รูปแบบรายการวีดิทัศน์ 

เมื่อศึกษาและท าความ
เข้าใจเน้ือหาแล้วให้ 
คลิกปุ่ม “ไปหน้าถัดไป” 

 

ศึกษาเน้ือหา 
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ภาพที่ 30 แสดงหน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 1 เรื่องย่อยที่ 4 ภาพยนตร์คืออะไร? 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงหน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 1 เรื่องย่อยที่ 5 ประเภทของภาพยนตร์ 

 

 

ภาพที่ 32 แสดงหน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 1 เรื่องย่อยที่ 6 ภาพยนตร์สั้นคืออะไร? 
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ภาพที่ 33 แสดงตัวอย่างวิดีโอประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์ 
 

3.3 เมื่อนักเรียนศึกษาเน้ือหาครบทุกเรื่องแล้ว จะเข้าสู่หน้าใบงานที่ 1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วีดิทัศน์และภาพยนตร์ ให้นักเรียนท าใบงานที่ 1 ลงในสมุดส่งครูผู้สอน เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 

  

   
ภาพที่ 34 แสดงหน้าใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ 

 

 3.4 เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น ให้นักเรียนปฏิบัติดังน้ี 
       3.4.1 อ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ 
      3.4.2 ลงมือท าแบบทดสอบด้วยความต้ังใจ ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนทุกคร้ังก่อนจะส่งแบบทดสอบ 

      3.4.3 หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อส่งแบบทดสอบ 

หากต้องการยกเลิกการท าแบบทดสอบหรือเร่ิมต้นท าแบบทดสอบใหม่ให้คลิกปุ่ม  

เมื่อท าใบงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม 
“ไปหน้าถัดไป” 
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ภาพที่ 35 แสดงหน้าการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 (2) 
 

 3.5 เมื่อคลิกตรวจคะแนนแล้ว จะแสดงผลการทดสอบดังน้ี  
  3.5.1 เมื่อคะแนนการทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะแสดงผล
การทดสอบให้ทราบ จากน้ันคลิกปุ่ม  เพื่อเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการผลิต 
 

 
ภาพที่ 36 แสดงผลการทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

3.5.2 เมื่อคะแนนการทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะแสดงผล
การทดสอบให้ทราบ แล้วกลับสู่หน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 เพื่อท าแบบทดสอบอีกคร้ัง นักเรียน
ควรศึกษาเน้ือหาให้เจ้าใจก่อนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 1 

 
ภาพที่ 37 แสดงผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 
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ภาพที่ 38 แสดงหน้าการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 (2) 

 

 3.6 หลังจากนักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์และ
ภาพยนตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว (นักเรียนต้องคะแนนได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือ ได้คะแนน 
7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) จะเข้าสู่หน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการผลิต 

 

 3.7 ถ้านักเรียนต้องการทราบผลการประเมินการทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ ให้นักเรียนคลิกที่เมนูหลักด้านซ้ายของเน้ือหา เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วีดิทัศน์และภาพยนตร์ จากน้ันคลิกเมนูย่อยแบบทดสอบระหว่างเรียน จะแสดงหน้าผลการทดสอบให้ทราบ 
ประกอบด้วย จ านวนคร้ังที่สอบ คะแนนที่ได้ และผลการประเมิน 

 

 
ภาพที่ 39 แสดงผลคะแนนการทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 1  

 
 
 
 
 
 

แจ้งผลการทดสอบ 

คลิกดูผลการสอบ 

เริ่มท าแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง 

ผลการทดสอบ 
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4. ศึกษำเนื้อหำเร่ืองท่ี 2 ข้ันตอนกำรผลิต 
 การศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 2 ขั้นตอนการผลิต จะมีวิธีการเหมือนการศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 1 ซึ่งมี
วิธีการ ดังน้ี 

 
ภาพที่ 40 แสดงหน้าแนะน าเน้ือหาเรื่องที่ 2 ขั้นตอนการผลิต 

 

 4.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของเน้ือหาเรื่องที่ 2 ขั้นตอน

การผลิต ให้เข้าใจ จากน้ันคลิปปุ่ม   

 

 4.2 ศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 2 ขั้นตอนการผลิต ทุกเร่ืองย่อยตามล าดับขั้นตอนจากเมนูเน้ือหาให้เข้าใจ 

หากศึกษาและเข้าใจเน้ือหาแล้วให้คลิกปุ่ม  

 

 
ภาพที่ 41 แสดงเมนูเน้ือหาเร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการผลิต 
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ภาพที่ 42 แสดงตัวอย่างเน้ือหาเรื่องที่ 2 เรื่องย่อยที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรายการวีดิทัศน์ 

 

 
ภาพที่ 43 แสดงตัวอย่างวิดีโอประกอบการเรียน เรื่อง ขั้นตอนการผลิต 

 

 4.3 ท าใบงานที่ 2 เร่ือง ขั้นตอนการผลิต ลงในสมุดส่งครูผู้สอน เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 

 

 

ภาพที่ 44 แสดงหน้าใบงานที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการผลิต 

เมื่อท าใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม ไปหน้าถัดไป 
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 4.4 ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการผลิต ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนส่งแบบทดสอบ จากน้ันคลิกปุ่ม  

 

 
ภาพที่ 45 แสดงหน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการผลิต 

 

 เมื่อท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการผลิต ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จะเข้าสู่
หน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 3 การเตรียมการผลิต  

หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะกลับสู่หน้าแบบทดสอบอีกคร้ังเพื่อท าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน นักเรียนควรศึกษาเน้ือหาให้เข้าใจก่อนท าแบบทดสอบ 
 
5. ศึกษำเนื้อหำเร่ืองท่ี 3 กำรเตรียมกำรผลิต 
 การศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเรื่องที่ 3 การเตรียมการผลิต จะมีวิธีการเหมือนการศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 1 
ซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี 

 
ภาพที่ 46 แสดงหน้าแนะน าเน้ือหาเร่ืองที่ 3 การเตรียมการผลิต 
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 5.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของเน้ือหาเร่ืองที่ 3 การ

เตรียมการผลิต ให้เข้าใจ จากน้ันคลิปปุ่ม   
 

 5.2 ศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 3 การเตรียมการผลิต ทุกเรื่องย่อยตามล าดับขั้นตอนจากเมนูเน้ือหาให้

เข้าใจ หากศึกษาและเข้าใจเน้ือหาแล้วให้คลิกปุ่ม  

 

ภาพที่ 47 แสดงเมนูเน้ือหาเร่ืองที่ 3 การเตรียมการผลิต 
 

 
ภาพที่ 48 แสดงตัวอย่างเน้ือหาเร่ืองที่ 3 เรื่องย่อยที่ 1 การเตรียมการผลิตคืออะไร? 

 

 
ภาพที่ 49 แสดงตัวอย่างวิดีโอประกอบการเรียน เรื่อง การเตรียมการผลิต 

 

 5.3 ท าใบงานที่ 3 เร่ือง การเตรียมการผลิต ลงในสมุดส่งครูผู้สอน เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก

ปุ่ม  

คลิกเพ่ือศึกษาเน้ือหาเรื่องต่อไป 
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ภาพที่ 50 แสดงหน้าใบงานที่ 3 เรื่อง การเตรียมการผลิต 
 

 5.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง การเตรียมการผลิต  เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้คลิกปุ่ม  

 

 
 

ภาพที่ 51 แสดงหน้ากิจกรรมฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง การเตรียมการผลิต 
 

5.5 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 3 
การเตรียมการผลิต ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งแบบทดสอบ จากน้ันคลิก

ปุ่ม  

 

ภาพที่ 52 แสดงหน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 3 การเตรียมการผลิต 

เมื่อปฏบิัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม ไปหน้าถัดไป 
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เมื่อท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 3 การเตรียมการผลิต ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จะเข้า
สู่หน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 4 การเขียนบท  

หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะกลับสู่หน้าแบบทดสอบอีกคร้ังเพื่อท าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน นักเรียนควรศึกษาเน้ือหาให้เข้าใจก่อนท าแบบทดสอบ 
 
6. ศึกษำเนื้อหำเร่ืองท่ี 4 กำรเขียนบท 
 การศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเรื่องที่ 4 การเขียนบท จะมีวิธีการเหมือนการศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองที่ 1 
ซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี 

 
ภาพที่ 53 แสดงหน้าแนะน าเน้ือหาเรื่องที่ 4 การเขียนบท 

 

6.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของเน้ือหา เร่ืองที่ 4 การ

เขียนบท ให้เข้าใจ จากน้ันคลิปปุ่ม   
 

 6.2 ศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 4 การเขียนบท ทุกเรื่องย่อยตามล าดับขั้นตอน จากเมนูเน้ือหาให้เข้าใจ 

หากศึกษาและเข้าใจเน้ือหาแล้วให้คลิกปุ่ม  

 

 

ภาพที่ 54 แสดงเมนูเน้ือหาเรื่องที่ 4 การเขียนบท 
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ภาพที่ 55 แสดงตัวอย่างเน้ือหาเร่ืองที่ 4 เรื่องย่อยที่ 1 การเขียนบทวีดิทัศน์ 

 

 
ภาพที่ 56 แสดงตัวอย่างวิดีโอประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนบทภาพยนตร์ 

 

 6.3 ศึกษาตัวอย่างการเขียนบทให้เข้าใจ หากศึกษาและเข้าใจแล้วให้คลิกปุ่ม  

 

 
ภาพที่ 57 แสดงหน้าตัวอย่างการเขียนบท 
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 6.4 ท าใบงานที่ 4 เร่ือง การเขียนบท ลงในสมุดส่งครูผู้สอน 

  

 

ภาพที่ 58 แสดงหน้าใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนบทวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 
 

6.5 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะที่ 2 เร่ือง การเขียนบทวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 

 

 
ภาพที่ 59 แสดงหน้ากิจกรรมฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง การเขียนบทวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 

 

6.6 ท าใบงานที่ 5 เร่ือง การเขียนบทภาพ (Storyboard) ลงในสมุดส่งครูผู้สอน 

 

 
ภาพที่ 60 แสดงหน้าใบงานที่ 5 เรื่อง การเขียนบทภาพ (Storyboard) 

 

6.7 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะที่ 3 เร่ือง การเขียนบทภาพ (Storyboard) เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย

แล้วให้คลิกปุ่ม   

 

ภาพที่ 61 แสดงหน้ากิจกรรมฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง การเขียนบทภาพ (Storyboard) 

เมื่อปฏบิัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม ไปหน้าถัดไป 
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6.8 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 4 
การเขียนบท ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งแบบทดสอบ จากน้ันคลิกปุ่ม 

 

 

ภาพที่ 62 แสดงหน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 4 การเขียนบท 
 

เมื่อท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 4 การเขียนบท ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จะเข้าสู่หน้า
เน้ือหาเร่ืองที่ 5 การด าเนินการผลิต  

หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะกลับสู่หน้าแบบทดสอบอีกคร้ังเพื่อท าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน นักเรียนควรศึกษาเน้ือหาให้เข้าใจก่อนท าแบบทดสอบ 
 
7. ศึกษำเนื้อหำเร่ืองท่ี 5 กำรด ำเนินกำรผลิต 
 การศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองที่ 5 การด าเนินการผลิต จะมีวิธีการเหมือนการศึกษาเรียนรู้เน้ือหา
เรื่องที่ 1 ซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 63 แสดงหน้าแนะน าเน้ือหาเรื่องที่ 5 การด าเนินการผลิต 
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7.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของเน้ือหาเร่ืองที่ 5 การ

ด าเนินการผลิต ให้เข้าใจ จากน้ันคลิปปุ่ม   
 

 7.2 ศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 5 การด าเนินการผลิต ทุกเรื่องย่อยตามล าดับขั้นตอนจากเมนูเน้ือหาให้

เข้าใจ หากศึกษาและเข้าใจเน้ือหาแล้วให้คลิกปุ่ม  

 

 

ภาพที่ 64 แสดงเมนูเน้ือหาเรื่องที่ 5 การด าเนินการผลิต 
 

 
ภาพที่ 65 แสดงตัวอย่างเน้ือหาเร่ืองที่ 5 เรื่องย่อยที่ 1 การด าเนินการถ่ายท า 

 

 
ภาพที่ 66 แสดงตัวอย่างวิดีโอประกอบการเรียน เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอ  
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 7.3 ท าใบงานที่ 6 เร่ือง การด าเนินการผลิต ลงในสมุดส่งครูผู้สอน 

  

 

ภาพที่ 67 แสดงหน้าใบงานที่ 6 เรื่อง การด าเนินการผลิต 
 

7.4 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะที่ 4 เร่ือง การด าเนินการผลิต  เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 

 
 

  
ภาพที่ 68 แสดงหน้ากิจกรรมฝึกทักษะที่ 4 เรื่อง การด าเนินการผลิต 

 

7.5 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 5 
การด าเนินการผลิต ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งแบบทดสอบ จากน้ัน

คลิกปุ่ม  

 

ภาพที่ 69 แสดงหน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 5 การด าเนินการผลิต 
 

เมื่อปฏบิัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม ไปหน้าถัดไป 
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เมื่อท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 5 การด าเนินการผลิต ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จะเข้า
สู่หน้าเน้ือหาเร่ืองที่ 6 การก ากับภาพ  

หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะกลับสู่หน้าแบบทดสอบอีกคร้ังเพื่อท าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน นักเรียนควรศึกษาเน้ือหาให้เข้าใจก่อนท าแบบทดสอบ 

 
 

8. ศึกษำเนื้อหำเร่ืองท่ี 6 กำรก ำกับภำพ 
 การศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเรื่องที่ 6 การก ากับภาพ จะมีวิธีการเหมือนการศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองที่ 
1 ซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 70 แสดงหน้าแนะน าเน้ือหาเรื่องที่ 6 การก ากับภาพ 

 

8.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของเน้ือหา เร่ืองที่ 6 การ

ก ากับภาพ ให้เข้าใจ จากน้ันคลิปปุ่ม   
 

 8.2 ศึกษาเน้ือหาเร่ืองที่ 6 การก ากับภาพ ทุกเรื่องย่อยตามล าดับขั้นตอนจากเมนูเน้ือหาให้เข้าใจ 

หากศึกษาและเข้าใจเน้ือหาแล้วให้คลิกปุ่ม  

 

 

ภาพที่ 71 แสดงเมนูเน้ือหาเรื่องที่ 6 การก ากับภาพ 
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ภาพที่ 72 แสดงตัวอย่างเน้ือหาเร่ืองที่ 6 เรื่องย่อยที่ 1 เรื่อง มุมกล้อง (Camera Angles) 

 

 
ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างวิดีโอประกอบการเรียน เรื่อง มุมกล้องและขนาดของภาพ 

 

 8.3 ท าใบงานที่ 7 เร่ือง การก ากับภาพ ลงในสมุดส่งครูผู้สอน 

  

 

ภาพที่ 74 แสดงหน้าใบงานที่ 7 เรื่อง การก ากับภาพ 
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8.4 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะที่ 5 เรื่อง การก ากับภาพ  เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 

 

  
 

 ภาพที่ 75 แสดงหน้ากิจกรรมฝึกทักษะที่ 5 เรื่อง การก ากับภาพ   
 

8.5 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 6 
การก ากับภาพ ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งแบบทดสอบ จากน้ันคลิกปุ่ม 

 

 

ภาพที่ 76 แสดงหน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 6 การก ากับภาพ 
 

เมื่อท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 6 การก ากับภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จะเข้าสู่หน้า
เน้ือหาเร่ืองที่ 7 การตัดต่อ  

หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะกลับสู่หน้าแบบทดสอบอีกคร้ังเพื่อท าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน นักเรียนควรศึกษาเน้ือหาให้เข้าใจก่อนท าแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อปฏบิัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ไปหน้าถัดไป 
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9. ศึกษำเนื้อหำเร่ืองท่ี 7 กำรตัดต่อ 
 การศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเรื่องที่ 7 การตัดต่อ จะมีวิธีการเหมือนการศึกษาเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองที่ 1 
ซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 77 แสดงหน้าแนะน าเน้ือหาเรื่องที่ 7 การตัดต่อ 

 

9.1 ศึกษาผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของเน้ือหาเรื่องที่ 7 การตัดต่อ 

ให้เข้าใจ จากน้ันคลิปปุ่ม   
 

 9.2 ศึกษาเน้ือหาเรื่องที่ 7 การตัดต่อ ทุกเรื่องย่อยตามล าดับขั้นตอนจากเมนูเน้ือหาให้เข้าใจ หาก

ศึกษาและเข้าใจเน้ือหาแล้วให้คลิกปุ่ม  

 

 

ภาพที่ 78 แสดงเมนูเน้ือหาเรื่องที่ 7 การตัดต่อ 
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ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างเน้ือหาเร่ืองที่ 7 เรื่องย่อยที่ 1 เรื่อง ความหมายและวัตถุประสงค์ของการตัดต่อ  

 

 
ภาพที่ 80 แสดงตัวอย่างวิดีโอประกอบการเรียน เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์ 

 

 9.3 ท าใบงานที่ 8 เร่ือง การตัดต่อ ลงในสมุดส่งครูผู้สอน 

  

 

ภาพที่ 81 แสดงหน้าใบงานที่ 8 เรื่อง การตัดต่อ 
 

9.4 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะที่ 6 เร่ือง การตัดต่อ  เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
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 ภาพที่ 82 แสดงหน้ากิจกรรมฝึกทักษะที่ 6 เรื่อง การตัดต่อ 
 

9.5 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเรื่องที่ 7 
การตัดต่อ ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งแบบทดสอบ จากน้ันคลิกปุ่ม 

 

 

ภาพที่ 83 แสดงหน้าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 7 การตัดต่อ 
 

เมื่อท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเร่ืองที่ 7 การตัดต่อ ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จะเข้าสู่หน้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น  

หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะกลับสู่หน้าแบบทดสอบอีกคร้ังเพื่อท าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน นักเรียนควรศึกษาเน้ือหาให้เข้าใจก่อนท าแบบทดสอบ 
 
 
 
 

เมื่อปฏบิัติกิจกรรมฝึกทักษะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ไปหน้าถัดไป 
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10. ท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน 
 เมื่อนักเรียนศึกษาเน้ือหา ท าใบงาน / กิจกรรมฝึกทักษะ และท าแบบทดสอบระหว่างผ่านครบทุก
เร่ืองแล้ว จะเข้าสู่หน้าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์
สั้น ก่อนที่นักเรียนจะลงมือท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน นักเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 
 10.1 อ่านค าชี้แจงให้เข้าใจ 
 10.2 ลงมือท าแบบทดสอบด้วยความต้ังใจ ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนทุกคร้ังก่อนจะส่งแบบทดสอบ 

 10.3 หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อส่งแบบทดสอบ หาก

ต้องการยกเลิกการท าแบบทดสอบและเริ่มต้นท าแบบทดสอบใหม่ให้คลิกปุ่ม  

10.4 นักเรียนต้องท าคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้อย่างน้อยร้อย
ละ 70 จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้น 

 

 
ภาพที่ 84 แสดงหน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

 

 10.5 หากนักเรียนท าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะกลับมาหน้าแบบทดสอบอีกคร้ังเพื่อให้
นักเรียนท าแบบทดสอบใหม่ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

10.1 

 

10.2 

 

10.3 
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ภาพที่ 85 แสดงผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 
ภาพที่ 86 แสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

 

10.6 หากนักเรียนท าคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จะแสดงผลการทดสอบให้ทราบ 

 

 
ภาพที่ 87 แสดงผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 หากนักเรียนต้องการทราบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สามารถดูได้จาก
เมนูแบบทดสอบหลังเรียน จะแสดงหน้าผลการททดสอบให้ทราบ  

 

 
ภาพที่ 88 แสดงหน้าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

 

 

 

แจ้งผลการทดสอบ 

คลิกดูผลการทดสอบ 
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  กระดำนสนทนำ 
  

เมื่อนักเรียนศึกษาเรียนรู้บทเรียนนอกเวลาเรียน หากต้องการสอบถามหรือติดต่อครูผู้สอน
สามารถท าได้ดังน้ี 
 1. คลิกเลือกเมนูกระดานสนทนา 

 2. คลิกเพิ่มหัวข้อเรื่องที่ต้องการสนทนา หรือคลิก  เพื่อส่งข้อความติดต่อครูผู้สอนโดยบัญชี
ผู้ใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) 
 

 
ภาพที่ 89 แสดงการเข้าสู่หน้ากระดานสนทนา  

 

 

ภาพที่ 90 แสดงการส่งข้อความหาครูผู้สอน  

 

 3. จะเข้าสู่หน้าจอเพิ่มหัวข้อเรื่อง ให้นักเรียนต้ังหัวข้อเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือติดต่อครูผู้สอน 

จากน้ันคลิก  
 

2 

1 
2 
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ภาพที่ 91 แสดงการเพิ่มหัวข้อเรื่อง  

 

 4. เมื่อกด  จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่าได้เพิ่มหัวข้อเร่ืองแล้ว ซึ่งจะแสดงหัวข้อเร่ือง
เมื่อได้รับการอนุมัติจากครูผู้สอนเพื่อป้องกันการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม  

 

 
ภาพที่ 92 แสดงการแจ้งเตือนการเพิ่มหัวข้อ 

 

 5. หากนักเรียนต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหัวข้อที่ครูผู้สอนต้ังขึ้นสามารถท าได้ ดังน้ี 

 

     5.1 คลิกเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการแสดงความคิดเห็น  

 

 
ภาพที่ 93 แสดงการคลิกหัวข้อเร่ืองเพื่อแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

พิมพ์หัวข้อเรื่อง 

คลิกตกลง 

คลิกเลือกหัวข้อ 
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     5.2 พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น จากน้ันคลิก  

 

 
ภาพที่ 94 แสดงการแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ต้องการ 

 
  กำรออกจำกระบบ 
  

เมื่อนักเรียนไม่ใช่งานบทเรียนออนไลน์ ควรออกจากระบบทุกคร้ัง เพื่อป้องกันผู้อื่นมาใช้งานบัญชี
ของนักเรียน โดยมีวิธีการคือ คลิกเมนูด้านซ้าย >> คลิกออกจากระบบ จะกลับเข้าสู่หน้าแรกของบทเรียน
ออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 95 แสดงการออกจากบทเรียนออนไลน์ 

 

 

 
 

 

รณำนุกรม 
 
 

 
 
 

พิมพ์ข้อความ 
คลิก 

คลิกเพ่ือออกจากบทเรียน 


